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Onderwêreld in die 
klaskamer

Deur: dr. Alet Mihálik, Hoërskool Jan van Riebeeck

Hoekom bestudeer ons letterkunde op skool?
Om leerders toe te rus met die nodige insigte en terminologie sodat hul ingeligte lesers word wat 
intelligent kan saamgesels oor die letterkunde.

Elke kunswerk het sy eie werklikheid en wanneer ons ’n roman lees, kom die vrywillige opheffi ng van 
ongeloof (oftewel “The voluntary suspension of disbelief”) ter sprake. Ons gee ons oor aan die wêreld 
wat die outeur skep – solank dit oortuigend en geloofwaardig is en ons nie na die alledaagse teruggewerp 
word deur byvoorbeeld foute of ongemotiveerde handeling nie. Onderwêreld is oortuigend en die 
tienerlesers – seuns en meisies – raak totaal meegevoer deur die intriges. 

Skrywers van jeuglektuur trap dikwels in die slaggat van tienertaal – en kán die onsimpatieke lesers lekker 
lag vir verouderde slengwoorde! In Onderwêreld praat die karakters oorwegend Standaardafrikaans, 
maar met net die regte sêgoed hier en daar om geloofwaardig te wees.

“Geweld in taal” (violence in language) is hier van toepassing, bv. In die volgende: “Die e-mail glip 
cyberspace binne soos ’n koeël uit ’n pistol met ’n silencer” (p82).

Watter soort roman is Onderwêreld?
Eerstens is dit ’n jeugroman met tieners as teikenlesers. Tweedens kan dit ’n misdaad- of speurverhaal 
genoem word. Dit is egter ’n sprekende voorbeeld van ’n Rites of Passage Story, oftewel ’n oorgangs- 
deurgangs- of grootwordstorie.

Onderwêreld as Rites of passage-storie
Oorgangsrites is rituele wat die oorgang van een groep of lewenstadium na ’n nuwe merk kenmerk of vier. 
Dié term is ontleen aan die Franse etnograaf, Arnold van Gennep, se publikasie, Les rites de passage. 

Oorgangsrites het drie fases: die losmaak of lossny van die bekende (bv. deur jou hare af te sny), dan die 
drumpel- of tussenfase (in tienerlektuur dikwels ’n soeke na identiteit soos in ’n verdwaal-insident, die 
spartel deur ’n oerwoud of diep water, of ’n stadium van bedwelming, chaos, bewusteloosheid, ens. Die 
derde fase is die rituele inlywing by die nuwe groep of stadium, waar die individu nou ’n nuwe identiteit of 
status verwerf, bv. die ontvangs van ’n ring, kroon, kleurbaadjie, ens. 

Hoewel die Trappers se inisiasie tipiese oorgangsrites en –simboliek bevat, is dit Greg se inisiasie in 
die onderskeie onderwêrelde (kuberkraak, seks, geld en verraad) wat van hierdie roman ’n tipiese 
oorgangsverhaal maak. Hy betree die arena as naïewe, verkose hoofseun en eerstespanrugbyspeler 
en verlaat dit as ontnugterde, jong man op die drumpel van die ongenaakbare grootmenswêreld. In die 
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proses verkoop hy, soos Faust, sy siel aan Eckardt, die gesant van die Onderwêreld, en die prys is sy pa, 
sy gesin, sy status en sy onskuld. 

Hy word ook deur die listige Nicole en haar twee soet-klinkende vriendinne, Candy en Clarissa, ingewy 
in die onderwêreld van Gomorra se nagklubs met die bedwelmende ligte en Ecstacy en proe hy soos 
Adam aan die verbode vrugte van Kennis van Goed en van Kwaad. Die nagklubtoneel herinner aan 
Etenne Leroux se orgie-tonele, waar karnavaleske chaos ’n nuwe orde inlui. (Let op hoe water, in hierdie 
geval reën, dikwels ’n nuwe fase aandui.)

Onderwêreld as klassieke tragedie
Hoewel Onderwêreld ’n eietydse roman is, voldoen dit aan die maatstawwe vir ’n klassieke tragedie. 
Soos die klassieke tragiese held is Greg verhewe bo sy eweknieë en, soos die klassieke tragiese held, 
bewerkstellig hy sy eie ondergang ondanks waarskuwings of vermanings. Soos in die klassieke tragedies, 
waar die waarskuwing dikwels verhul of raaiselagtig is, is hierdie waarskuwing in die vorm van ’n raaisel 
waarmee Eckardt Greg elke oggend wakkermaak: “Terwyl Zeus, die heerser van Olimpus, slapend gevou 
lê in Hipnos se vlerke, strand sy seun, Herakles, se skip vandag weer op Kos.” 

Herakles, oftewel Herkules, die grootste en sterkste Griekse held, was die seun van Zeus en ’n mensvrou, 
Alkmene. Benewens sy besondere liggaamskrag, was hy ook bekend vir sy avontuurlus en die speletjies 
wat hy as ontspanning gespeel het. Hy is veral bekend vir die twaalf opdragte wat hy moes uitvoer en 
waarvan die laaste was om die gevaarlike Kerberos, die hond van Hades, uit die Onderwêreld te gaan 
haal (daar het hy ook vir Odysseus toe dié ’n orakel in die Onderwêreld was, wou besoek). Op pad terug 
maak Hipnos, die god van slaap, vir Zeus aan die slaap terwyl sy jaloerse vrou, Hera, ’n storm stuur om 
Herakles te vernietig, maar Herakles slaag daarin om veilig op Kos, ’n Griekse eiland naby die kus van 
Turkye, te land.

In die slottoneel (p. 221) lees ons dan: “Die maatskappy (Turret Media) het …”/“…gesink soos ’n klip.” Greg 
het die raaisel nie verstaan nie en daarom, onbedoeld, die ondergang van sy pa, die maatskappy en 
homself bewerkstellig.

Spanning/intrige
Fanie Viljoen sê elders hy skryf om kinders nuuskierig te maak. Soos Eckardt kat-en-muis speel deur 
Greg net klein porsies inligting te voer, speel die outeur ook kat-en-muis met die leser. Hy plant verhulde 
leidrade en selfs vals leidrade (“decoys”) om ons te mislei. Ons dink byvoorbeeld Kwanele is verdag 
omdat hy arrogant en skynbaar jaloers op Greg is, ons dink TJ is ’n lojale vriend en skaakmaat, Plank 
is glo te slim vir ’n rugbyspeler, maar eintlik is hy die boodskapper wat ons ongemerk waarsku dat die 
voëlgriepvirus ’n belangrike leidraad is, Tom en Eckardt is albei nuut en hul “skynontmoeting” lei ons om 
die bos – en ons glo tot aan die einde dat Eckardt ’n slagoffer van die “hulle” is!

Die onderwyser kan egter ook hierdie speletjie met die leerders speel deur vrae te vra om hul 
nuuskierigheid te prikkel en te laat nadink oor gebeure, bv:

•  Hoekom moet Lawson Kollege so afgesonderd wees? (Gewilde speurverhale soos dié van Agatha 
Christie speel gewoonlik in afgeslote ruimtes af sodat verdagtes en onskuldiges saamgehok word. 
Nuwelinge, soos Eckardt en Tom, is dikwels verdag.)

•  Hoekom is daar ’n gemeenskaplike badkamer in so ’n deftige koshuis en hoekom moet daar 
’n hysbak wees? (Die badkamer is die pek waar onwaarskynlike vriende soos Greg en Kwanele 
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mekaar raakloop en die hysbak is nodig vir die nagtelike besoeker om vinnig weg te kom. Die feit 
dat die lig losgedraai is, skep die vermoede dat die terreinopsigter moontlik betrokke is.)

•  Hoekom moet Greg terugdraai en eers sy wasgoed in die geut gooi wanneer Eckardt hom na sy 
kamer nooi? (Dit gee Eckardt tyd om sy laptop in te stel of om te ruil. In Johannesburg gaan haal 
Greg eers “snacks” voordat Eckardt hom leer van sosiale manipulasie – dit gee Eckardt tyd om die 
RAT op Greg se laptop te laai.)

•  Hoekom is dit nodig dat Greg ’n adrenalienslaaf moet wees? (Sodat hy Eckardt se gevaarlike en 
onwettige uitdagings aanvaar.)

•  Hoekom is dit nodig dat Eckardt tog in die tonnels klim om Greg na Trappers te help soek? (Sodat 
hy die tonnelnetwerk kan leer ken om later daardeur te ontsnap.)

•  Hoekom gaan draf Eckardt so vroeg elke oggend? (Waarskynlik om buite hoorafstand kontak te 
maak met Dok Pienaar en Greg se pa.)

•  Hoekom is daar ’n boek oor depressie op Eckardt se boekrak en hoekom word die leser se aandag 
daarop gevestig? (Hy het waarskynlik gelees oor John se toestand sodat hy Greg kan manipuleer, 
of om die indruk te skep dat hy ook selfmoord gepleeg het toe hy verdwyn het.)

•  Hoekom herhaal Eckardt die raaiselagtige aanhaling oor die sluimerende Herakles? (Dit is ’n 
verhulde waarskuwing, maar dien ook as herkenning van die onherkenbare Eckardt met sy blonde 
hare en bokbaardjie in die slottoneel.)

•  Wie los die briefi e: “Moenie dat hy so met jou mors nie”? (Greg dink in die slottoneel dit was Tom.)

•  Hoekom draai Eckardt sy gesig weg vir die foto op Jeffreysbaai? (Sodat Greg geen foto het om die 
polisie met hul soektog te help nie. 

• Wie is die seun op die voorblad? (Te oordeel aan die broeiende kyk, waarskynlik Eckardt.)

Filmiese elemente
Let op na die fi lmiese elemente waar ’n denkbeeldige kamera as fokalisator op leidrade “fokus”, bv. die 
gordyn na Eckardt se oop laptop, die notabord met (waarskynlik vals) foto’s in Eckardt se kamer, die 
motorreis ná en van die Drakensberge as metafoor vir die oorgang van onskuld na ontnugtering, ens. Die 
storielyne ontmoet waar Eckardt John se stem weerkaats (p. 209) en onmiddellik daarna sy gesig oor 
Greg s’n weerkaats (p. 210).

Hoe om die boek op te som:
Laat leerders ’n klein oefeningboekie aanskaf waarin hulle ’n eie indeks maak en opsommings en 
aantekeninge volgens moontlike langvrae sorteer terwyl hul lees. (Gebruik dit sommer ook as 
boekmerk.) Die bladsye kan soos volg ingedeel word:

Die ruimte
Teken die uitleg van die skoolterrein op die eerste bladsy. Let op hoe die binneplein omring word deur 
die skoolgeboue en dié weer deur die Drakensberge. Dit vorm ’n binnekring of arena waarbinne gebeure 
afspeel en eggo. Die Trappers moet hul pad van buite hierdie ruimte vind na die binnekring, waar hulle 
dan as lede van die gemeenskap ingelyf word. Let ook op hoe die leerders van die warm, stinkende 
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ondergrondse tonnels boontoe bevorder word totdat hulle uiteindelik die eksklusiewe, lugverkoelde 
matriekverdieping op die boonste vloer bereik.

Eckardt skryf homself by Lawson Kollege in (hy het waarskynlik reeds matriek geslaag, anders sou sy 
vorige skool na hom gesoek het) en dring dan die binneruimte binne soos ’n virus ’n rekenaar binnedring 
of die voëlgriepvirus die menslike liggaam. Greg, as hoofseun, is aanvanklik die hoofseun en held van 
hierdie binneruimte, maar word dan deur Eckardt daaruit gelok totdat hy as “loser” uitgekryt en as 
buitestaander uitgestoot word. 

Tydlyn
Op die eerste dubbelbladsy trek ons ’n tydlyn. Die intrige begin met Eckardt se verdwyning op ’n 
Donderdag, op of net ná 6 Mei. (Voëlgriep het Suid-Afrika in 2006 bereik, maar 6 Mei, die enigste 
spesifi eke datum wat genoem word, was daardie jaar op ’n Saterdag.) Vul dan die tydlyn in terwyl die 
verhaalgebeure ontvou. (Die tydlyn kan ook op die klaskamerbord bygehou word met die verlede en 
hede in verskillende kleure.)

Ongeveer 1997 toe 
voëlgriep reeds 
miljoene voëls en 
bykans vyftig mense 
gedood het.

Proloog
Eckardt is 11 jaar oud. Hy skrik wakker en ontdek sy pa met ’n pistool by sy 
lessenaar. Sy uitroep stuit die selfmoordpoging.

Wanneer hy uitstap, weet hy hy sal eendag ’n ander naam kies “om die 
vrees te besweer”.

Waarskynlik 2006 
toe voëlgriep SA 
bereik het.

Verlede (Log fi le-hoofstukke)

Januarie
Dag voor skool begin

Eerste skooldag

Paar dae later

Volgende weke

Rina bring Greg koshuis toe. Hy ontmoet Eckardt. Konfl ik met Eckardt en 
Kwanele.

Trappers in tonnel. Greg red Eckardt. Eckardt help soek.

Eckardt nooi G na “onderwêreld van hacking”. Drink verbode Castle-bier.

Greg slaag challenges 1-5, maar druip Wiskunde-toets.

Februarie/Maart Dring skool se server binne met Tom se hulp. Greg weerstaan versoeking 
om Wisk. punt te verander – kies om White Hat te wees.

Aprilvakansie Eckardt saam met Greg na Jhb. Besoek nagklub en leer van sosiale 
manipulasie.

Daarna na Jeffreysbaai. Greg betrap Eckardt naby Nicole se kamer. Pa tree 
tussenbeide. Eckardt kyk weg op strandfoto.
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Mei

Dinsdag
6 Mei

Greg en Eckardt ry te perd bergop. Leer mekaar ken en elk wens hy was die 
ander. Skree hul name en hoor eggo.

Besoek die uitstalling van John se prestasies.

Eckardt skryf op sy blog dat “hulle” weet wat hy doen.

Mei Hede

Donderdag (7 Mei?) Eckardt verdwyn. Boggom rapporteer dit aan mnr. Andersen.

Vrydag Matrieks soek na Eckardt, vrees selfmoord.

Saterdag Rugbywedstryd. Greg weier om te speel, maar niemand volg hom nie.

Greg stuur e-pos aan media. Eckardt se rekord skoongevee.

Greg sluit kamer oop, sien White Hat-foto wat hom lei na www.Ekk-0.
underworld.co.za.

Sondag Koerant bevat niks oor Eckardt, maar sê voëlgriep is in SA.

Greg se pa bel, sê hy moet Dok om verskoning vra.

Greg hoor iemand by deur, verdwyn met hysbak.

Sien Eckardt se blog van 6 Mei wat sê “hulle” weet wat hy doen.

Maandag Greg na Dok se kantoor, sien sy wagwoord.

Polisie ondervra hom.

Greg plant RAT op Dok se rekenaar.

Ontdek Project Nursery Rhyme, besef Dok is die Butcher.

Dinsdag Greg vertel TJ van sy vermoedens.

Polisie ondervra Greg weer. Greg ontdek TJ het hom verraai. 

Greg erken hy het gehack.

Woensdag Greg kontak Plus Ultra Med en ontdek sy pa en Dok se plan.
Botha vang Greg uit.
Greg ontdek RAT op sy laptop. 

Donderdag Greg lê verklaring af. Polisie arresteer Dok.

Greg en Rina gaan na Clarens. 

Vrydag Eckardt verskyn, vertel alles, baklei.
Tom laai Eckardt op.
Greg se pa kom en vertel alles.

Epiloog
Greg en Rina ry huis toe met sy pa agterna.
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Motiewe, metafore en simbole
•  ’n Motief is ’n element wat herhaaldelik in ’n literêre werk voorkom, bv. die herhaalde verwysings 

na eggo, onderwêreld, kastele, virusse, ens. en sodoende as bindingsmiddel dien. ’n Motief wat 
’n besondere betekenis verkry of funksie verrig, word ’n leitmotiv genoem. Motiewe verkry ook 
dikwels simboliese betekenis.

•  ’n Simbool het ’n aangeleerde betekenis. Drie sirkels langs mekaar beteken vir ons niks, maar 
plaas dit ondermekaar, en dit word onmiddellik ’n verkeerslig. As ’n kind tuiskom met ’n ster op sy 
voorkop, is sy ma baie trots, maar as dieselfde ster teen sy nek sit, is sy onmiddellik agterdogtig oor 
wat dit beteken – in die eerste geval is die betekenis aangeleer, maar in die tweede nie. ’n Ster op ’n 
Kersboom het ’n ander aangeleerde betekenis as ’n geel ster op ’n baadjiemou.

  In ’n kunswerk kan die kunstenaar sy eie simbole skep. In ’n Roman snap die leser die simbole wat 
die outeur skep met behulp van die konteks, intertekste, argetipes, verhaalgebeure, ensovoorts. 
Voorbeelde van simbole in Onderwêreld is die 0 in Ekk-0 en die verbande wat gelê word met die 
“nulle en ene” van rekenaartaal, Eckardt se naam wat in die donker verdwyn, sy skoolrekords wat 
skoongevee word, ens. Deur heenwysing na die Faust-legende word verwysings na duiwel, hel 
en omkopery simbole van die Bybelse Kwaad en die bier wat Eckardt vir Greg aanbied, word die 
simboliese verbode vrug wat tot die Sondeval lei. Die stinkende tonnels is soos die labirinte in die 
mitologie en ons onthou dat die oumense glo die duiwel ruik na swawel! 

•  Baie kundiges het vele boeke en artikels geskryf oor die vraag: “Wat is metafoor?” Tussen die 
menigvuldige defi nisies loop een goue draad: ’n metafoor is nie ’n “ding” nie, maar ’n “proses”. Dit 
werk met assosiasie wat met jou eie ervaringsveld resoneer. ’n Eenvoudige voorbeeld: as ek sê: 
“Die oggend is ’n suurlemoen”, kan dit vir een persoon beteken die oggend is onaangenaam, vir ’n 
ander dit is sonnig, vir nog ’n ander dit is verfrissend, ens., afhangende van hul eie ervaring van ’n 
suurlemoen.

  ’n Nuttige term om metafoor te verduidelik, is “tertium” – ’n verkorting van Tertium 
comparationis (van die Latyn wat beteken “die derde party van die vergelyking). Dit verwys na 
die “raakpunt” tussen twee dinge wat vergelyk word. In bogenoemde voorbeeld is die raakpunt 
tussen oggend en suurlemoen dan onderskeidelik die suur smaak, die geel kleur en die vars 
geur van die suurlemoen. In Onderwêreld word die koshuis byvoorbeeld ’n metafoor vir die 
sakewêreld waar jy jou pad boontoe moet verdien. Die tertium is dan die vlakke of verdiepings. Die 
lammervanger word ’n metafoor vir die gereg wat sy loop neem – die raakpunt is die jagtersinstink, 
die nouerdraaiende sirkels, die sekuur-raakvat van die kloue.

Onderwêreld
Die moontlike betekenisse van “Onderwêreld” word breedvoerig in verskeie studiegidse bespreek. Dit 
sluit ondermeer in: die onderwêreld van kuberkraak, die ondergrondse tonnelnetwerk, die hel of Hades, 
die dood en die onderwêreld van geldgierigheid wat Greg as die belangrikste beskou. Wat nie genoem 
word nie, is dat Eckardt sê hulle bly in Alice se Wonderland – en Alice het immers in ’n gat geval en 
ondergronds dié wêreld beleef.
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Verraad
’n Belangrike tema in Onderwêreld is verraad en die gepaardgaande verlies:

•  Eckardt verraai sy “vriendskap” met Greg deur sy adrenalienverslawing, sy bewondering vir John 
en sy opstandigheid teenoor sy pa te gebruik om hom na die onderwêreld van kuberkraking te lok. 
Greg ontdek te laat dat hy net ’n werktuig was om sy eie en sy pa se ondergang te bewerkstellig. 

•  TJ verraai Greg deur sy lojaliteit aan sy oupa se skool bó sy vriendskap met Greg te stel en Greg se 
vermoedens aan Dok te verklap.

•  John verraai sy bewonderende jonger broer deur selfmoord te pleeg en Greg van sy held en 
vertroueling te ontneem.

•  Dok Pienaar en Greg se pa pleeg verraad teenoor hulpbehoewende pasiënte wat desperaat na ’n 
kuur soek vir die dodelike virus, wat as “teenmiddel” in hulle gespuit is ter wille van geld.

•  Greg verraai sy eie pa deur ’n polisieverklaring af te lê wat sy aandeel in die virus-projek blootlê.

•  Greg wantrou Nicole omdat hy vermoed sy het hom verraai deur by Eckardt en dalk ook ander 
ander ouens te slaap, Haar dreigement om ook selfmoord te pleeg, kan ook as verraad beskou 
word, aangesien sy waarskynlik weet watter effek John se selfmoord op Greg gehad het.

•  Die ergste verraad is dié van Rina wat haar seun, wat sy “betaal” om aan die lewe te bly, onwetend 
verraai wanneer sy aan die talentjagter Eckardt se persoonlike besonderhede verklap wat dan 
gebruik word om hom in ’n lokval te lei.

• En uiteindelik verraai die outeur die leser deur hom te manipuleer om Eckardt te vertrou.

Eggo
Eggo is ’n belangrike leitmotiv in hierdie roman. 

• Die rekenaars eggo met die “ping” dat opdragte ontvang is. 

• Ekk-0 kan gelees word as “echo”, die Engelse uitspraak van eggo. 

• Eckardt eggo John se “kyk” om Greg te manipuleer. 

• Die seuns by Lawson Kollege word klone of eggo’s van hul pa’s. 

•  Greg kan tot heel aan die einde nie vir Nicole sê hy het haar lief nie, maar eggo net háár woorde 
met “selfde”.

•  Selfs syfers word ge-eggo: Eckardt is 11 (1 eggo 1) wanneer sy pa wou selfmoord pleeg en die twee 
tydlyne ontmoet in hoofstuk 33 (3 eggo 3) met die opskrif “Eggo”. 

•  Wanneer die elfjarige Eckardt sy naam verruil vir ’n naam “wat sê hoe dit voel om magteloos te wag 
vir antwoorde en net eggo’s uit die onderwêreld in ruil te kry”, herinner dit sterk aan Ingrid Jonker 
se gedig “Bitterbessie dagbreek” en die woorde: “Eggo is geen antwoord”.
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Virusse 
Die voëlgriepvirus dring die liggaam binne die hacker dring die rekenaar binne en plant virusse. Die 
rekenaar word vergelyk met ’n kasteel wat deur ’n trojaanse perd binnegedring word.

Mense Rekenaars Kasteel/skool

Voëlgriepvirus dring menslike liggaam 
binne.

Die Manipulasie – Teenmiddel-
inspuiting.

Soos met die Trojaanse perd, gee 
Eckardt voor dat hy vriendskap skenk, 
maar dring hy Greg se onskuld en sy 
gesin se welvaart binne en verraai en 
verwoes hulle.

Agterdog en wantroue weens Nicole en 
Eckardt se moontlike seksuele verraad 
vreet soos ’n virus aan Greg se sielerus, 
selfbeeld en vertroue.

Kuberkrakers vind swak 
plekke om verby fi rewalls 
te dring.

Die RAT dring die rekenaar 
ongemerk binne soos 
die Grieke Troje met die 
“geskenkte” Trojaanse perd 
binnegedring het.

Vyand soek poort of swak 
plek in vesting om binne te 
dring.

Eckardt dring die elite-skool 
binne deur homself in te 
skryf en vernietig dan die 
skoolhoof.

Eckardt en Greg dring 
die skool se server binne 
(Tom is dan as ‘t ware die 
wagwoord)

Die vertelinstansie
Behalwe die pro- en epiloog, wat deur ’n derdepersoonsverteller vertel word, tree die hoofkarakter, 
Greg, op as ek-verteller. Lesers is tradisioneel simpatiek teenoor ’n ek-verteller omdat ons die gebeure 
deur sy oë waarneem en sy gedagtestrome meemaak. Ons is dan ook saam met Greg naïef en onskuldig 
en word dan uiteindelik, net soos hy, wreed ontnugter.

Karakterontwikkeling
Die vraag ontstaan of ’n mens by Greg, die hoofkarakter, van “karakterontwikkeling” kan praat, aangesien 
hy van verkose hoofseun verander in ’n “loser” wat sy beste maats uitsluit en hom in die onwettige 
onderwêreld van kuberkraking begeef. Hy begin sy pligte versuim, toetse druip, dislojaal teenoor die 
skool en skoolhoof optree, leuens vertel om hom en Eckardt te beskerm, ens. 

Eckardt, die newekarakter, is vir die grootste deel van die roman afwesig. Ons leer hom ken uit wat 
Greg van hom onthou en wanneer hy uiteindelik in die slottoneel verskyn, openbaar hy homself as ’n 
wraaklustige, gevoellose manipuleerder. Soos die duiwel dikwels met ’n bokbaard uitgebeeld word, 
vertoon hy ook nou as‘t ware sy ware kleure met sy blonde hare en bokkebaard.

Hoewel ’n mens geneig is om te dink Greg, as verteller, is die hoofkarakter en protagonis en dat Eckardt 
uiteindelik ontmasker word as die antagonis, wek Eckardt tog simpatie by die leser wanneer hy onthul 
dat hy sy pa en sekuriteit verloor het (’n regter wat aan korrupsie skuldig bevind word, sal sy loopbaan en 
status kwyt wees) weens die toedoen van Greg se pa. Daarby lees ons dat Greg verskeie kere besef dat 
hy soos sy pa dink en dan tog ’n kloon van sy pa is. Die vermoede dat die seun op die voorblad Eckardt 
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is, asook dat Greg se van, Owen, gelees kan word as Ekk-0 wen, skep dan die indruk dat Eckardt dalk die 
hoofkarakter kan wees.

In die treffende slottoneel, waar Eckardt se beeld in die galeryvenster bo-oor Greg s’n gesuperponeer 
word, smelt hulle visueel saam tot een persoon – soos toe hulle teen die berg mekaar se name ge-eggo 
het en elk gewens het hy was die ander. Só beskou, mag die leser besluit dat die twee seuns mekaar eggo 
en dalk die lig- en donkerkant van een karakter verteenwoordig.

Buitestanderskap
Die term is ontleen aan Colin Wilson se studie, The Outsider (1956). ’n Tipiese buitestander is ’n 
randfi guur of anti-held wat toenemend vereensaam weens sy onvermoë of onwilligheid om in te pas. 
Eckardt is letterlik ’n buitestander omdat hy sy identiteit verruil vir ’n vervalste een en hy nie werklik 
met die ander karakters kommunikeer of vriende maak nie. Deur sy toedoen word Greg, die verkose 
hoofseun, mettertyd ’n buitestaander. Hy weier om rugby te speel en besef dan dat niemand hom volg 
nie; ná die oorwinning is hy uitgesluit by die feesviering en uiteindelik snou iemand hom toe dat hy ’n 
“loser” is. Hy begin sy vriende afskeep en letterlik uitsluit deur sy kamerdeur toe te maak en later te sluit.

Naamgewing
Naamgewing dra dikwels by tot meer betekenislae en kan ’n prettige speletjie word, bv.:

•  Lawson : law =wet/geregtigheid + son= seuns (ironies, want hier is die seuns klone van wettelose 
sakereuse)

•  Nicole : Die volksnaam vir die duiwel is Ou Niek. Uit Brewer se Dictionary of Phrase and Fable leer 
ons die volgende: Volgens Grimm is Nick “the evil spirit of the North” en Nickar die naam wat Odin 
aangeneem het “when he impersonates the destroying principle” 

•  Eckardt : ek + hart of ek = hard. Volgens Brewer was Eckardt ’n fi guur in die Duitse legendes wat 
mense op “Maundy Thursday” (maundy = voetewasdag of witdag) gewaarsku het om huis toe te 
gaan sodat die onthoofde mense en tweebeenperde wat in die nag rondry hulle nie beseer nie.

• Wilken : wil ken (die misterieuse Eckardt)

•  Ekk-0: Ekk = 0 (ek is niks/ek is nie wie jy dink ek is nie. Ekk-0 = Echo/eggo (die donker wat in jou ge-
eggo of weerspieël word).

•  Greg (Gregory was die laaste pous wat gekanoniseer is. Die Gregory Knights was skadelose 
ridders.)

• Owen: O wen = Eckk-0 het gewen

• G-4ce: ’n Ironiese skuilnaam aangesien Greg se magsgevoel vals was.

• Dok Pie-naar

• Da Vinci – herinner aan die Da Vinci-code

•  Boggom – ’n bobbejaan as ’n Wiskunde-onderwyser? Of ’n brandwagbobbejaan wat die trop 
waarsku? Wis en weet beteken dieselfde. Greg sê aan die einde (p. 220): “Ek weet, Pa.”
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•  Niel Manson – die Besigheidstudie-onderwyser (dalk die belangrikste vak by só ’n skool), se 
bynaam is eers Nil Man en dan Nelson Mandela.

•  Tom – Brewer verwys na ’n karakter in ’n musiekblyspel, Tom Dody, wie se naam beteken: “die een 
wat weet”

• RAT : Remote Access Trojan – ironies hier ook deel van die “rat race”

Konfl ik 
Konfl ik is ’n belangrike element in ’n spanningsverhaal. Uiterlike konfl ik lei dikwels tot innerlike konfl ik en 
andersom.

Eckardt ervaar uiterlike konfl ik met sy veeleisende pa, die arrogante Kwanele, die verraderlike TJ, die 
korrupte Dok Pienaar en uiteindelik ook met Eckardt. Hy skep ook uiterlike konfl ik wanneer hy die 
e-pos aan die media stuur, wat dan die motoriese moment is van die gebeure wat uiteindelik tot sy eie 
ondergang lei.

Eckardt veroorsaak innerlike konfl ik by Greg wanneer hy moet kies om die ongeoorloofde bier te drink, te 
leer hack, ’n White Hat te wees wanneer hy die geleentheid het om sy wiskunde-druippunt te verander 
en uiteindelik wanneer hy die polisieverklaring afl ê terwyl hy besef dat dit sy pa en ook homself sal 
inkrimineer.

Ironie
Die Engelse gesegde lui: “Beauty lies in the eye of the beholder”. Dieselfde geld ironie. Wat vir een 
mens ironies is, is nie noodwendig vir ’n ander ook ironies nie. Ironie kan dramaties, komies, verbaal, 
situasioneel en self terugwerkend of retrospektief wees. Die kern van ironie is kennis, verwagting en 
teenstelling – wat die een weet en die ander nie, wat jy verwag teenoor wat jy kry, wat jy sê teenoor wat jy 
bedoel, wat jy bedoel teenoor wat ek verstaan, ens. 

Ironie word, soos ’n raaisel of grap, gesnap. Dit is hierdie “aha-sensasie” wat ironie so genotvol maak 
vir dié wat dit snap. Die leerders moet in staat wees om die twee kante raak te sien én te kan verwoord; 
daarom moet die onderwyser by voorbeelde van ironie tyd bestee aan die verstaan en verwoording van 
beide kante. Onderwêreld wemel van goeie voorbeelde wat dikwels retrospektief ironies is, bv.

•  Die skool se leuse, Lux hominum vita, oftewel “Lig is die lewe vir die mensdom”. In werklikheid is die 
skool ’n teelaarde vir gekloonde sakemanne in ’n donker onderwêreld van geld en korrupsie.

•  Greg moet die “idiote-toets” slaag om te leer hack maar hy sukkel ure lank om die eerste hekkie 
baas te raak.

•  ’n Onskuldige kinderrympie van The butcher, the baker, the candlestickmaker word die 
pseudonieme van ’n sinistere trio wat niks ontsien om geld te maak nie.

•  Greg se selfoon-ringtone is Connected.
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Moontlike aktiwiteite
• Maak ’n lys van leidrade wat tot die klimaks en ontknoping lei.

• Maak ’n “gesoek”-plakkaat met ’n foto en gegewens oor die vermiste Eckardt.

• Hou ’n skyn-hofsaak met die Butcher, Baker en Candlestickmaker in die beskuldigdebank.

• Hou ’n debat oor die voor- en nadele van kuberkraak.

• Skryf ’n lokteks vir ’n moontlike rolprent gebaseer op Onderwêreld.

•  Hou ’n groepbespreking oor watter rolprentsterre (of klasmaats) die onderskeie rolle sou kon 
vertolk en hoekom.

• Gaan Greg aangekla word? Hou ’n meningspeiling oor dié moontlikheid.
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